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ABSTRACT 

The objective of this thesis, was to study Marjamäki business park’s in-
come flow to Lempäälä’s municipal economy. The goal was to investigate 
the total euro amount, which consists of annual income based on lot sales, 
real estate tax income as well as municipal taxes. The commissioner of the 
study was Lempäälän Kehitys Ltd. 
 
The theoretical framework in this thesis is based mainly on studying mu-
nicipalities’ industrial policy, municipal policy, different tax bases and anal-
ysis of previous studies. The data is based on email survey answers and 
information gathered from the municipality of Lempäälä and the Tax Ad-
ministration. The survey was carried out via quantitative methodology dur-
ing summer of 2018. 
 
The study revealed that Marjamäki business park is very significant for the 
economy of the municipality of Lempäälä and the industrial policy. The 
area has stabilised its place as one of the central business areas in Pir-
kanmaa with millions of yearly visitors. The main sources of income for the 
municipality are lot sales and income taxation of working people in the 
area. In addition, Marjamäki’s income from property and corporate tax is 
a significant part of the municipality’s economy. 
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1 JOHDANTO 

Nykyajan kuntien tavoitteena on kehittää kunnista elinvoimaisia sekä 
yrittäjäystävällisiä alueita. Kunnille on myös tärkeää pyrkiä selvittämään 
yritysalueiden elinkeinopoliittinen arvo sekä näkemys tulevaisuudesta ja 
kehityssuunnista. Juuri edellä mainittujen intressien perusteella 
Lempäälän Kehitys Oy halusi tutkia Marjamäen yritysaluetta ja tavoitteena 
oli selvittää, paljonko tuloja Marjamäen yritysalue tuo Lempäälän kunnalle 
vuosittain. Myös yritystoiminnan merkitys kunnan talouteen ja 
elinkeinopolitiikkaan on tutkimuksessa esillä. (Löytty, haastattelu 
1.6.2018) 
 
Marjamäen yritysalue sijaitsee Lempäälässä moottoritien kupeessa ja on 
lähivuosina kasvanut vauhdilla. Marjamäen yritysaluetta on alettu 
kehittämään 2000-luvun alussa ja ensimmäinen konkreettinen avaus oli 
Ideaparkin avaaminen vuonna 2006. Ideapark on myös alueen tunnetuin 
maamerkki. Viime vuosina alue on kuitenkin laajentunut paljon ja 
Marjamäessä toimiikin jo noin 300 yritystä, joista suurin osa Ideaparkissa. 
(Löytty, haastattelu 1.6.2018) 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Marjamäen alueelta kunnan 
talouteen vaikuttavat tulot yhdessä Lempäälän Kehitys Oy:n kanssa, joka 
toimii tässä työssä toimeksiantajana. Lempäälän kunta pitää yllä niin 
sanottua ”marjamäki-tasetta”, josta selviää yritysalueen infran 
kustannukset sekä kiinteistöverotulot. Marjamäki-taseesta puuttuvat 
kuitenkin työllistämisen kautta tulevat tulot, tonttimyyntitulot sekä 
yhteisöverotulot.  Keskeisiä tulokohteita ovatkin tonttimyyntitulot, 
yhteisöverotulot sekä yrittäjien ja työntekijöiden kunnalle maksamat 
tuloverot. (Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa yrityksille lähetetään yrityskysely, 
jonka avulla on tarkoitus selvittää alueen työntekijämäärät ja asuinkunnat, 
toimialat ja yrityksien ja yrittäjien verotuskunnat. Toisessa vaiheessa 
selvitetään Lempäälän kunnalle tulevat tulot Marjamäen alueen tonttien 
myynnistä ja kolmannessa vaiheessa kiinteistöverosta kohdistuvat tulot 
kunnalle. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu myös teoriapohja aiheeseen 
liittyvästä verotuksesta. Teoriapohjana tässä työssä toimii myös 
Lempäälän kunnan sekä osaltaan muidenkin kuntien elinkeinopolitiikka, ja 
isossa osassa ovat myös erilaiset veropohjat sekä niiden vaikutukset 
kuntatalouteen. 
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1.2 Toteutus 

Tutkimus toteutettiin kesän 2018 aikana, mutta osa tutkimuksen tiedoista 
on vuosilta 2017 tai 2016, sillä vuoden 2018 tilastoja ei ole veroteknisistä 
syistä saatavilla. Tärkeintä on kuitenkin saada suuntaa antavaa tietoa 
työntekijämääristä ja sitä kautta kunnalle tulevista tuloista. 
Tonttimyyntitulot ja kiinteistöverotulot tulevat olemaan isossa osassa 
tutkimusta ja näistä saadaankin melko täsmällistä tietoa sekä olennaista 
informaatiota Lempäälän kunnalle. Tulo- ja yhteisöverotuloja ei vuodelta 
2018 ole saatavilla, mutta työntekijämäärän, toimialan ja asuinkunnan 
perusteella saadaan määriteltyä suuntaa antava tulos näiden verotulojen 
vaikutuksesta.  
 
Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Lempäälän Kehitys Oy:n kanssa 
ja yhteyshenkilöinä toimivat Lempäälän Kehityksen toimitusjohtaja Kari 
Löytty ja asiakkuuspäällikkö Timo Mikkonen. Tutkimuksessa on paljon 
lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ja ensimmäisenä haasteena on saada 
yritykset vastaamaan yrityskyselyyn. Myös tietojen hankinta ja 
ajantasaisuus tuottavat haasteita tutkimuksen edetessä. 
Elinkeinopolitiikan vaikutusten tarkastelussa lähteiden merkitys korostuu, 
ja erilaisia esimerkkejä tulee tutkia huolella ja varauksellisesti. 
Elinkeinopolitiikka muuttuu ja uudistuu ajan hermolla, ja onkin tärkeää 
saada ajantasaista tietoa elinkeinopolitiikasta niin Lempäälästä kuin 
elinkeinopolitiikasta yleensäkin. 
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2 ELINKEINOPOLITIIKKA 

Globaalissa maailmassa ja uusien teknisten kehitysten seurauksena 
työnteko ja yrittäminen muuttuvat alati. Markkinoita ohjaa yhä vähemmän 
hallitukset ja valtaa ottaa markkinavoimat. Euroopan Unionilla on tärkeä 
rooli markkinoiden ohjauksessa ja sisämarkkinoiden kehittämisessä. 
Elinkeinopolitiikkaa voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta kaikki 
määritelmät tähtäävät samaan lopputulokseen, kunnan ja kuntalaisten 
hyötyyn. ”Kansallisella tasolla elinkeinopolitiikaksi määritellään ne julkisen 
vallan toimet, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan taloudellisen 
perustan vahvistaminen, sen uudistamisesta huolehtiminen ja sellaisen 
toimintaympäristön luominen, joka edistää yritysten syntymistä, 
toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä.” (Kuntaliitto, 2017) 
 
Elinkeinopoliittinen Mittaristo 2018 -tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat 
aiempaa tyytyväisempiä kuntien elinkeinopolitiikkaan. Arviot ovat 
kuitenkin edelleen kriittisiä, mutta kuntajohto ymmärtää aiempaa 
paremmin yrittäjien merkityksen verotulojen, työpaikkojen sekä 
palveluiden mahdollistajana. Tutkimuksen mukaan parhaat kunnat 
erottuvat muista silloin, kun sanat muuttuvat teoiksi. (Yrittäjät, 2018) 
 
Suomen Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan kunnissa on havahduttu 
myös siihen tosiasiaan, että ilman yrityksiä kunta ei menesty. Kuntien tulee 
siis aktiivisesti tukea yrityksiä ja luoda yrityksille menestyvä 
toimintaympäristö kunnan elinvoiman parantamiseksi. (Verkkouutiset, 
2018) 

2.1 Elinkeinopolitiikka kunnissa 

Kuntatasolla elinkeinopolitiikka tarkoittaa paikallisen tason toimenpiteitä. 
Tällaisilla toimenpiteillä parannetaan yritysten fyysistä ympäristöä, 
tuotantopanosten saatavuutta, osaamista, palveluja sekä toimintaan 
liittyviä säädöksiä ja päätöksentekokäytäntöjä. Kuntien panostaminen 
elinkeinopolitiikkaan parantaa myös koko seutukunnan elinvoimaa ja 
kehitystä. (Kuntaliitto, 2017) 
 
Kunnassa elinkeinopolitiikalla luodut suotuisat olosuhteet parantavat jo 
olemassa olevien yritysten kasvua sekä houkuttelevat uusien yritysten 
perustamista alueelle. Kunnalle suurin tulonlähde on yritysten ja 
työntekijöiden maksamat verot, jonka johdosta kunnalla on motivaatiota 
kehittää ympäristöä suotuisaksi ja harjoittaa aktiivista ja kestävää 
elinkeinopolitiikkaa, jotta kuntalaisille riittää työtä ja kunta hyötyy 
yritysten kasvusta ja menestyksestä. (Sarkkinen, 2016) 
 
Kunnissa voidaan harjoittaa toisistaan eroavaa elinkeinopolitiikkaa, mutta 
jokaisessa kunnassa perustavoite on sama, työllistää kuntalaisia ja luoda 
kannattavaa kasvua kuntaan. Eroja voivat tuottaa esimerkiksi tukipalvelut, 
maankäyttöpolitiikka tai liiallinen byrokratia. Kunta voi esimerkiksi toimia 
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yrittäjämäisesti, eli puuttua itse kaupalliseen toimintaan esimerkiksi 
maapolitiikan osalta. Näin kunta kontrolloi maata ja rakentamista omien 
intressien mukaan. Omien intressien ajaminen on kunnalle tärkeää, sillä 
näin se voi kontrolloida yritysten määrää ja toimialarakennetta kunnassa, 
jolloin yhtälöstä saadaan paras mahdollinen niin kunnan, yrittäjien kuin 
kuntalaistenkin näkökulmasta. Nykyisin kunnat kuitenkin kilpailevat 
yrityksistä, joten jokainen kunta yrittää tehdä yrityksen olosuhteet 
mahdollisimmat suotuisiksi. (Kuntaliitto 2017) 

2.1.1 Elinkeinopolitiikkaan vaikuttavat tekijät 

 
Kunnan elinkeinopolitiikkaan vaikuttaa monet eri tekijät. Yleinen 
taloudellinen tilanne niin paikallisesti kuin globaalistikin sekä toimialojen 
rakennemuutokset ovat vaikuttaneet moniin kuntiin. Raskaan teollisuuden 
määrä on vähentynyt ja erilaiset teknologiaan ja ICT-palveluihin 
keskittyneet yritykset lisääntyneet ja vallanneet jalansijaa. 
 
Elinkeinopolitiikkaan vaikuttaa myös erilaiset resurssitekijät, kuten 
luonnonvarat, työvoima ja koulutus. Monissa suomen kunnissa metsä on 
tärkein luonnonvara ja työllistää pienissä kunnissa suhteellisen paljon 
kuntalaisia. Suurissa yliopistokaupungeissa taas koulutettua työvoimaa on 
tarjolla monin kertaisesti enemmän kun pienillä paikkakunnilla, joissa 
jatkokoulutusmahdollisuudet ovat heikot. Yritykset ja koulutus vetävät 
toisiaan puoleensa ja usein ammattikorkeakoulujen ja ylipistojen 
yhteyteen muodostuu paljon erilaisia pienyrityksiä. (Kaskinen, 2003) 
 
Euroopan Unionin merkitystä ei voi väheksyä myöskään 
elinkeinopolitiikasta puhuttaessa. EU mahdollistaa työvoiman vapaan 
liikkuvuuden Euroopan sisällä sekä tukee yritysten kansainvälistymistä ja 
kasvua. Kuntien täytyy ottaa huomioon myös erilaiset megatrendit. 
Esimerkiksi väestönmuutokset kuten väestön ikääntyminen vaikuttaa 
lähivuosien aikana merkittävästi työllisyyteen ja työvoiman saatavuuteen. 
Kestävä kehitys luo yrityksille paineita toimia vastuullisesti ja tässä kunnan 
täytyy olla esimerkkinä ja mahdollistajana, jotta yrityksillä on mahdollisuus 
toimia kestävän kehityksen arvojen mukaan ja samalla luoda kunnasta 
positiivista imagoa. Lempäälässä kestävä kehitys on otettu huomioon 
energiatehokkuussopimuksella (2017–2025) sekä kuntastrategiassa, jonka 
yhtenä tavoitteena on vähentää 80 % kasvihuonepäästöjä vuoteen 2030 
mennessä (Lempäälän kuntastrategia, 2018) 
 
Kunnat ja valtiot ovat myös osana maailmanlaajuista pakolaiskriisiä, joka 
toisaalta luo kunnille haasteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia 
esimerkiksi ratkaisemaan työvoimaongelmaa. Kaskisen mukaan kuntien 
tulisi panostaa maahanmuuttopolitiikkaan siten, että maahan 
muuttaneiden työssäkäyntiastetta saataisiin nostettua. Myös teknologian 
kehityksellä on työvoimaa vapauttava merkitys (Kaskinen, 2003) 
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2.2 Elinkeinopolitiikan haasteet 

Jäykkä hallinto, turhat tiedonantovelvollisuudet, muodollisuudet, joutavat 
lupaprosessit. Esimerkiksi nämä asiat ovat monen yrittäjän mielessä ja 
tuottavat tarpeetonta työtä monelle. Byrokratian lähtökohtana on 
mahdollistaa päätöksenteon ja hallinnon samanlaisuus kaikille. Byrokratia 
on kuitenkin usein hidasta ja kallista. Varsinkin suurissa kunnissa 
byrokratia voi olla merkittävästi hitaampaa kuin pienemmissä kunnissa. 
Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että henkilöstöä ja prosesseja on 
merkittävästi enemmän. Yrittäjille byrokratia tuo usein vaikeuksia ja 
toimintojen hitautta, varsinkin yritysten alkuvaiheessa. Yritykset häviävät 
byrokratian hitaudessa myös rahaa, sillä erilaiset hakemukset maksavat ja 
itse toiminnan käynnistäminen voi kestää suhteettoman kauan. Kuntien 
kannattaisikin kilpailuedun näkökulmasta luoda byrokratiaa enemmän 
joustavaksi ja nopeuttaa prosesseja. Tällaiset houkuttimet saavat yritykset 
kiinnostumaan kunnasta. 
 
Byrokratiasta on kuitenkin hyötyä niin yrityksille kuin kuluttajillekin. 
Byrokratia mahdollistaa kaikkien kohtelemisen tasa-arvoisesti ja päätökset 
tehdään kaikille samalla periaatteella. Myös turvallisuuden kannalta 
byrokratia on tarpeellista ja vältytään turhilta sakkomaksuilta ja erilaisilta 
vahingoilta. Myös kuluttajat voivat näin ollen luottaa yrityksiin helpommin 
ja hyödyntää heidän tuotteita ja palveluita. Byrokratia luo siis vastuullisen 
yrittämisen pohjan, jonka mukaan yritysten pitää toimia. Valvonta ja 
raportointi pitävät huolen siitä, että tilanteet eivät pääse merkittävästi 
huononemaan. Erityistä valvontaa suoritetaan esimerkiksi 
elintarviketeollisuudessa, jonka johdosta kuluttajat voivat luottaa siihen, 
että tuotteet on hankittu ja käsitelty vastuullisesti. (Mandatum Life, 2014) 
 
Elinkeinopolitiikkaan liittyy myös haasteita. Globaalit haasteet ja 
asiakastarpeet tulee tunnistaa ja onnistua hyödyntämään. Myös uusien 
innovaatioiden synty ja sitä kautta kilpailuetu on sekä haaste mutta myös 
mahdollisuus. Kilpailukyvyn ylläpitäminen on haasteellista globaalissa 
maailmassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tärkeää on 
jatkuva kehittäminen niin yrityksissä, kunnissa kuin valtion tasollakin. 
Erilaiset rakennemuutokset aiheuttavat usein haasteita mutta tähänkin 
voidaan vaikuttaa toimivalla elinkeinopolitiikalla. 
 
Rakennemuutokset koskevat yleensä koko kansallista toimialaa tai 
toimialoja, uudistuva elinkeinorakenne on paras keino hallita 
rakennemuutosta. Jatkuvalla elinkeinopolitiikan kehittämisellä 
nopeutetaan rakennemuutoksesta selviämistä. Keskeisiä asioita 
haasteiden selvittämisessä on elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 
uudistaminen, kansainvälistymien ja yritystoimintaa edistävät toimet. 
Nämä toimet ovat yhtälailla toteutettavissa niin valtion- kuin kunnan 
elinkeinopolitiikassa. (Työ- ja elinkeinoministeriö n.d) 
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2.3 Elinkeinopolitiikan ohjaus 

Elinkeinopolitiikka kunnassa kuuluu käytännössä kunnanjohtajan 
vastuulle. Näin varmistetaan, että elinkeinonäkökulma toteutuu 
läpileikkaavana kaikissa toiminnoissa. Usein kunnilla on myös 
yrityspalveluita, jotka panostavat yritysten tukemiseen ja kasvuun. 
Yrityspalveluiden tulisi kattaa käytännössä koko yrityksen elinkaari, jolloin 
palvelu mahdollistaa yrityksen kasvun, huolenpidon ja kansainvälisen 
osaamisen mahdollistamisen aina omistajavaihdoksiin. Kuntien ei ole 
kuitenkaan pakko näitä palveluita tuottaa itse. Yrittäjälle sillä ei ole 
merkitystä, kuka palvelun tuottaa. Tärkeintä on, että palvelu on saatavilla 
ja se on laadukasta sekä kokonaisvaltaista. (Yrittäjät, 2017) 
 
Kasvun ja kehityksen mahdollistamiseksi kunta voi myös toimia yritysten 
välisenä linkkinä, luoden yrityskumppanuuksia ja yrityskeskittymiä. 
Lempäälässä tällaisena linkkinä yritysten välillä toimii Lempäälän Kehitys 
Oy, joka tarjoaa yrityksille erilaisia yrityspalveluita ja kehittää varsinkin 
Marjamäen yritysaluetta. Alueella toimii laajalti erilaisia toimijoita, aina 
teollisuudesta ja logistiikasta erilaisiin yrityspalveluihin. Nämä luovat 
yhdessä kasvun mahdollistavan yritysalueen ja ruokkivat niin omaa kuin 
myös muiden alueella toimivien yritysten kasvua. Tällaisten alueiden 
kehittäminen on kunnalle oleellisen tärkeää, jotta yritykset saavat hyvän 
kasvualustan kehittyvässä ympäristössä kaikkine tukipalveluineen. 
Lempäälän Kehitys Oy:tä voidaan pitää tukipalveluna yrityksille, joka 
tarjoaa erilaisia yrityspalveluita, hankkii toimitiloja ja tontteja sekä auttaa 
yrityksien välisessä yhteistyössä. Marjamäestä löytyy myös yrityksiä, jotka 
tarjoavat hyvät ruokailumahdollisuudet sekä edustustilat alueen 
yrityksille. (Mikkonen, haastattelu 1.6.2018) 
 
Kuntien elinkeinopolitiikkaan liittyy vahvasti maapolitiikka. Maapolitiikalla 
on tärkeä rooli kunnan kasvustrategiassa, jonka mukaan maata tulee 
hankkia lisää ja näin mahdollistaa yritysten tontit ja toimitilat alueella. 
Maapolitiikka voidaankin liittää elinkeinopolitiikkaan, sillä suunnittelu ja 
päätökset pitää tapahtua elinkeinopoliittisesti tuloksekkaasti ja yhteisen 
linjan mukaan. Maan myymisestä yritystonteiksi muodostuu myös 
kunnalle merkittävä tulonlähde, jota käydään läpi jäljempänä. (Mikkonen, 
haastattelu, 1.6.2018) 

2.4  Luottamus elinkeinopolitiikan menestystekijänä 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tekemässä case-
tutkimuksessa menestyviä kuntia yhdisti tiivis ja monipuolinen sekä 
luottamuksellinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus korostui haastateltavien 
mielestä ennen kaikkea siinä, että heitä kuultiin jo päätöksenteon 
varhaisessa vaiheessa ja heidän näkemyksensä otettiin huomioon. 
Tutkimuksessa luottamus nähtiin tärkeänä osana yrittäjä-kuntasuhdetta, 
joka luo pohjan elinvoimaisuudelle ja toimivalle elinkeinopolitiikalle 
kunnassa. (Haapamäki, 2014) 
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”Konkreettisten tekijöiden ohella myös kunnan myönteinen 
elinkeinoilmasto, yrittäjänäkökulmien huomioiminen sekä proaktiivinen 
suhtautuminen omassa toimintaympäristössään vahvistivat kuntien 
yrittäjämyönteistä asemaa sekä yrittäjien näkemyksiä kunnan 
elinkeinopolitiikasta.” (Haapamäki, 2014) 
 
Viinamäki ja Katajamäki (2015, 11–12) ottavat Kunnallisalan 
kehittämissäätiön tutkimuksessaan huomioon sen, että ilman luottamusta 
ei synny onnistunutta ja kauaskantoista elinkeinopolitiikkaa. Tutkimuksen 
mukaan luottamusta rakennetaan yhä monimutkaisemmissa tilanteissa ja 
elinkeinopolitiikassa pk-yritykset ovat korvanneet muutamat isot yritykset, 
jolloin luottamusta joudutaan rakentamaan yhä useampien ja useampien 
yrityksien kanssa. Viinamäen ja Katajamäen (2015, 12) mukaan 
luottamusta ei saavuteta ainoastaan rakentamalla verkostoja, vaan 
nykyisin pitää pystyä osoittamaan yhteistyön ja verkostojen välittömät 
hyödyt niin yrityksille kuin yhteistyökumppaneillekin. 
 
Luottamus lisää elinkeinopolitiikan ennakoitavuutta, auttaa ehkäisemään 
turhia päällekkäisyyksiä sekä terävöittää vastuunkantoa ja parantaa 
kaikkien osapuolten riskienhallintaa. Luottamuksen kehittäminen tulee 
olla jatkuvaa ja sitä pitää vaalia herkeämättä. Vuorovaikutuksen 
lisääminen, avoin vuoropuhelu sekä yhteiset tavoitteet ovat helppoja 
keinoja lisätä luottamusta elinvoiman parantamiseksi. (Kunnallisalan 
kehittämissäätiö, 2015) 

2.5 Elinkeinopolitiikka Lempäälässä 

Lempäälässä elinkeinopolitiikka on harjoitettu aktiivisesti 1970–1980-
luvulta lähtien. Lempäälän elinkeinopolitiikalle merkittävä Lempäälän 
Kehitys Oy perustetiin vuonna 1999 ja siitä lähtien Lempäälän Kehitys on 
ollut aktiivisena osana Lempäälän elinkeinopolitiikkaa ja Lempäälän 
kehittämistä. (Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
 
Lempäälässä elinkeinopolitiikkaan panostetaan merkittävästi ja myös 
tulokset ovat hyviä. Lempäälä on muun muassa palkittu Pirkanmaan 
yrittäjien elinvoimakuntana 2017. Kunta on saanut myös kiitosta 
elinkeinopolitiikastaan yrityksiltä ja Lempäälä onkin tiiviissä yhteistyössä 
yritysten kanssa ja siten kehitetään Lempäälää entistäkin suotuisammaksi 
kunnaksi yrityksille. Lempäälän kunta uskoo, että tiivis ja 
luottamuksellinen yrittäjä-kunta suhde luo edellytykset kauaskantoiselle 
elinkeinopolitiikalle ja elinvoimaiselle kunnalle. (Löytty, haastattelu 
1.6.2018) 
 
Lempäälän yrityksistä suurin osa on pieniä perheyrityksiä, mutta mukaan 
mahtuu myös isoja yrityksiä, kuten Kiilto Oy, Katepal Oy, Teräselementti ja 
Kiinteistö Oy Ideapark Ab. Lempäälän yritykset voidaan jakaa karkeasti 
toimialoittain kauppaan, rakentamiseen ja tuotantoon, joista kauppa on 
suurin toimiala. (Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
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2.6 Elinkeinopolitiikka ja kuntastrategia 

Lempäälän kunnan visiona on -”Lempäälä on kunta, joka sanoo kyllä”. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että kunta palvelee entistä paremmin, kuuntelee ja etsii 
ratkaisuja yhdessä. Lempäälä haluaa strategiassaan myös kantaa vastuuta 
ja rakentaa elinvoimaista ja elämyksellistä kuntaa. (Lempäälän 
kuntastrategia 2018–2025, 2018) 
 
Väestönkasvun ja kehittymisen myötä kunta kaipaa investoinneilleen 
korkeampaa katetta, jotta velkaantumisaste voidaan pitää kurissa. 
Asukaskohtaista velkaa oli 31.12.2016 3248€/hlö. Kunnan tavoitteena on 
sijoittua palvelumaksujen hintatasossa seudun keskiarvoon eikä lisätä 
asukaskohtaista velkaa. Kiinteistöverot ja palvelumaksuista saatavat 
tuotot ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä osassa Lempäälän 
tulorahoitusta. Työttömyys Lempäälässä on kohtuullisen alhaisella tasolla, 
7,3 % kun se koko Pirkanmaalla oli 11 %.  (Lempäälän kuntastrategia 2018–
2025, 2018) 
 
Kunnan nopea kasvuvauhti on aiheuttanut sen, että asemakaavoittaminen 
ei ole pysynyt muun kehityksen ja tonttimyyntien vauhdissa. Kunnan 
tavoitteena on ostaa joka vuosi noin 40 hehtaaria uutta maata. 
Yritystontteja pyritään kaavoittamaan 20 hehtaaria vuodessa ja kunnan 
omistamia maita pyritään myymään 14 hehtaaria vuodessa. (Lempäälän 
kuntastrategia 2018–2025, 2018) 
 
Tulevaisuudessa Lempäälän elinkeinopolitiikassa panostetaan 
asuinrakennuskaavoitukseen ja erityisesti yritysaluekaavoitukseen, jonka 
myötä pystytään tarjoamaan parempia ratkaisuja yrityksille sekä 
kehittämään palveluja paremmiksi myös kuntalaisten näkökulmasta. 
Palveluiden kehittäminen onkin yksi vallitseva tekijä Lempäälän 
tulevaisuudessa. Lempäälä haluaa panostaa myös yrityksien 
toimintaympäristön parantamiseen ja tehdä myös tiivistä yhteistyötä 
yritysten kanssa. (Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
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3 MAAPOLITIIKKA 

”Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, 
jotka saavat tavoitteensa osin kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan, 
yleiskaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä muun 
kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategisen 
suunnittelun onnistuminen” (Kuntaliitto, n.d) 
 
Maanpolitiikka ja kaavoitukset muodostavat kunnan oman 
maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan tavoitteena on suunnitella ja 
toteuttaa kunnan eri tarpeiden vaatimat ratkaisut. Maankäyttöpolitiikassa 
on mukana myös maapoliittinen suunnittelu ja yleiskaavoitus, jonka 
takana on näkemys siitä, miten asiat toteutetaan. Tavoitteena on saada 
tarvittavat maa-alueet eri toimijoiden käyttöön, jolloin kunta voi hyötyä 
näistä myynti-, vuokra-, ja esimerkiksi kiinteistöverotuloina. (Kuntaliitto, 
n.d) 
 
Kunnan strategisen suunnittelun osana tulee olla maapolitiikan ja 
toimintalinjojen muodostaminen. Toimintatavat tulee olla etukäteen 
päätettyjä ja johdonmukaisia, jolloin toimintatapoja noudattamalla 
pyritään pääsemään maapolitiikan tavoitteisiin. (Kuntaliitto, n.d) 
 
Maapolitiikan kulmakivenä on kunnan kaavoitusmonopoli. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta 
alueellaan. Kaavat tulee toteuttaa ottamalla huomioon kaavataloudelliset 
näkökulmat ja kunnan on pystyttävä vaikuttamaan yhdyskuntarakenteen 
muodostumiseen. Yhdyskuntarakentamista ei pelkästään kaavoittamalla 
kuitenkaan voida ohjata riittävästi. Kaavoitusta on kyettävä toteuttamaan 
suunnitelmallisesti ja kunta onkin viimekädessä vastuussa 
yhdyskuntarakenteen kustannuksista, esimerkiksi katujen ja yleisten 
alueiden osalta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1999) 
 
Käytännössä maapolitiikka ja sen käyttäminen tarkoittaa maan 
hankkimista, tonttien myyntiä ja kaavoitukseen liittyviä sopimuksia. 
Maapolitiikkaa on myös yksityisessä omistuksessa olevien tonttien 
rakentamisen edistäminen. (Mikkonen, haastattelu 28.6.2018) 

3.1 Maapolitiikka Lempäälässä 

Lempäälän maapolitiikkaa ohjaa maapoliittinen ohjelma, joka on 
hyväksytty Lempäälän kunnanvaltuustossa. Lempäälän kunnan voimakas 
väestönkasvu on johtanut ongelmiin maankäytön, investointien ja 
palveluiden suunnittelussa. Tampereen seutukunnan nopea kasvu on 
johdattanut myös Lempäälän väestönkasvua, mutta Lempäälässä on ollut 
vaikeuksia maapolitiikassa ja sen toteuttamisessa. Asuntorakentamisen 
kaavoittaminen pääosin yksityiselle maalle on johtanut siihen, että kunnan 
tonttivaranto on päätynyt pääosin yksityiseen omistukseen. Tällaisessa 
tilanteessa kunnalla ei ole ollut mahdollisuutta ohjata tai ajoittaa kasvua 
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kunnan sisällä, vaan kasvu on tapahtunut täysin ennakoimattomasti. 
(Lempäälän maapoliittinen ohjelma, 2016 & Järvenpää, haastattelu 
21.6.2018) 
 
Kunnassa on kuitenkin havahduttu tekemään välttämättömiä uudistuksia, 
joihin lukeutuu esimerkiksi maan asemakaavoittamisesta pidättäytyminen 
asuntorakentamisen osalta. Voimassa olevassa kuntastrategiassa 
keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu aktiivinen maa- ja elinkeinopolitiikka, 
johon pyritään esimerkiksi vahvemman taajamarakenteen sekä aktiivisen 
ja tasapainoisen kaavoituksen sekä suunnitelmallisen maanhankinnan 
avulla. Lempäälässä maapolitiikka ja sen suunnittelu perustuu kunnan 
yleiseen kuntastrategiaan sekä muihin kunnanvaltuuston hyväksymiin 
kehittämisstrategioihin. (Lempäälän maapoliittinen ohjelma, 2016) 

3.2 Maapolitiikan tavoitteet Lempäälässä 

Lempäälä on tehnyt selkeät maapoliittiset tavoitteet, joiden avulla kunta 
pystyy ylläpitämään ja kehittämään elinkeinopolitiikkaa Lempäälässä, sekä 
luomaan kannattavaa kasvua niin asumisessa kuin yrittämisessäkin. 
Keskeisiä tavoitteita ovat mm. kunnan aktiivinen ja määrätietoinen 
maapolitiikka, toteuttaen kuntalaisten yhteistä etua. Maapolitiikka tukee 
kunnan suunnitelmanmukaista kasvua ja kehittymistä edistämällä 
maankäytön suunnitelmien toteutumista. Myös yhdenvertaisuus, maan ja 
asumisen hintatason vakaus sekä kuntatalouden näkökulman huomioon 
ottaminen ovat keskeisiä maapolitiikan tavoitteita. (Lempäälän 
maapoliittinen ohjelma, 2016 & Järvenpää, haastattelu 21.6.2018) 
 
Maapolitiikan onnistumisen kannalta tärkeä seikka on myös se, että 
tonttimyynnit suunnitellaan laajasti ja pitkällä tähtäimellä. Kunnalle on 
olennaista, että tontille tuleva yritys luo kuntaan työllisyyttä ja parantaa 
kunnan elinkeinoelämää. Kuntien tulee siis miettiä tarkkaan ja pitkällä 
tähtäimellä kenelle yritystontit myydään. Marjamäessä on esimerkiksi 
isoja tontteja myyty yrityksille, jotka eivät työllistä kuin muutamia 
henkilöitä. Näin kunnalle vuosittain tulevat verotulot jäävät pienemmiksi 
kun työntekijöitä on vähemmän vaikkakin tontista saataisiin hyvä korvaus. 
Vuosittain tulevat verotulot ja työllisyyden nostaminen ovat kuitenkin 
merkittävämpiä kuin yksittäinen myyntitulo. (Järvenpää, haastattelu 
21.6.2018) 

3.3 Maanhankinnan keinot Lempäälässä 

Maanhankintaa ja sen käyttöä turvaa maankäyttö- ja rakennuslaki. 
”Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 
että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus 
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, 
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asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 
olevissa asioissa.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1999) 
 
Vapaaehtoisella maanhankinnalla tarkoitetaan kuntien ostamaa maata 
kaavan mukaisiin tarpeisiin. Maa pyritään ostamaan usein jo ennen 
kaavoitusta ja pääosa maanhankinnasta kunnissa onkin raakamaan 
hankintaa. Raakamaasta kaavoitetaan tontteja, joita kunta voi myydä 
yrittäjille tai rakennuttajille. (Lempäälän maapoliittinen ohjelma, 2016) 
 
Maapoliittisia keinoja maanhankintaan ovat esimerkiksi vapaaehtoinen 
maanhankinta, etuosto-oikeus, lunastus, asemakaavaan perustuva 
lunastus tai lunastusvelvoite. Vapaaehtoisen maanhankinnan tavoitteena 
on hankkia maa raakamaana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin 
arvonnousu kaavoituksesta pystytään hyödyntämään. (Lempäälän 
maapoliittinen ohjelma, 2016) 
 
Etuosto-oikeudella maanhankinnassa tarkoitetaan kunnan oikeutta 
lunastaa kiinteistö myyjän ja ostajan sopimalla hinnalla. Etuosto-oikeutta 
kunta voi käyttää esimerkiksi suojelutarkoituksia varten. 
Etuostotilanteessa kunta ikään kuin ottaa ostajan paikan kaupanteossa ja 
saa näin ollen kaupassa määrätyn maan itselleen samoilla ehdoilla kuin 
mitä myyjä ja ostaja olivat aiemmin sopineet. (Lempäälän maapoliittinen 
ohjelma, 2016) 
 
Kunta voi myös lunastaa maata maankäyttö- ja rakennuslain, lunastuslain 
ja kiinteistömuodostamislain nojalla. Lunastus voidaan tehdä joko suoraan 
lain mukaan tai lunastuslupaa hakemalla ympäristöministeriöltä. 
Asemakaava-alueella kunta voi ilman erillistä lupaa lunastaa sellaisen 
asemakaavan mukaisen tontin, joka on tarkoitettu kunnan laitokselle tai 
muihin kunnan tarkoituksiin. Kunnalle voi myös syntyä lunastusvelvoite 
sellaiseen alueeseen, joka on kaavoitettu muihin kuin yksityiseen 
rakennustoimintaan, eikä maanomistaja näin ollen voi kohtuullista hyötyä 
tuottavalla tavalla käyttää aluetta hyväkseen. (Lempäälän maapoliittinen 
ohjelma, 2016) 
 
Lempäälän kunta on Marjamäen alueella pyrkinyt noudattamaan edellä 
mainittuja maanhankinnan keinoja. Pääasiassa maat on ostettu 
raakamaana ja kaavoituksen jälkeen tontit ovat myytävissä yrityksille tai 
rakennuttajille. Maanhankinnan kuluihin ei tässä tutkimuksessa kiinnitetä 
huomiota. Raakamaan hankinnalla saadaan kuitenkin usein suurin hyöty, 
sillä maan arvo nousee kaavoituksen jälkeen, jolloin siitä saadaan 
mahdollisimman hyvä tulovaikutus. (Lempäälän maapoliittinen ohjelma, 
2016) 

3.4 Toteutunut maapolitiikka Marjamäessä 

Marjamäessä maapolitiikka on toteutettu aktiivisena ja suunnitelmallisena 
jo monia vuosia. Marjamäkeen vuonna 2006 valmistunut Ideapark on 
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luonut mahdollisuuden kasvattaa yritysaluetta laajemmaksi ja 
monipuolisemmaksi. (Mikkonen, haastattelu 28.6.2018) 
 
Marjamäen alue on pinta-alaltaan noin 300 hehtaaria ja suurin osa kunnan 
hankkimista tonteista on jo yritysten käytössä. Lähes kaikki yrityksille 
luovutetut tontit ovat myyty yrityksille. Tällä hetkellä tontteja on varattu 
noin 10 kappaletta ja vapaina olevia tontteja on hieman alle 10. 
Lähivuosina myös uusia tontteja on tulossa laajalti yrityksille ja alue kasvaa 
sekä laajenee. Tällä hetkellä Marjamäessä myynnissä olevien tonttien 
luovutushinta on yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. (Lempäälän Kehitys, 
n.d) 
 
Lempäälän kunnan maapoliittinen ohjelma (hyväksytty 4/2016) esittelee 
tonttien luovutusperiaatteet ja tonttien myynteihin liittyvät hinnat sekä 
määräykset. Luovutustapoina ovat myynti ja vuokraus. Tonteille on 
etukäteen määritelty perushinnat, mutta kunnanhallitus voi myös päättää 
tonttien tarjouskilpailusta. Yrityksille vapaat tontit löytyvät Lempäälän 
Kehityksen verkkosivuilta ja Lempäälän Kehitys myös vastaa tonttien 
markkinoinnista, esittelystä sekä ensimmäisen vaiheen neuvotteluista. 
Tontit ovat luovutuskelpoisia vasta, kun alueen asemakaava on vahvistettu 
ja tontti on kunnallisteknisesti valmis. (Lempäälän maapoliittinen ohjelma, 
2016) 
 
Tonttien hinnoittelussa lähtökohtina ovat maltillinen hintakehitys ja 
kilpailukyky. Tällä tähdätään korkealaatuiseen rakentamiseen alueella. 
Liiketonttien perushintataso neliölle on Marjamäessä 25€/m2. Hintaan 
kuitenkin vaikuttaa se, millainen tontti on kyseessä. Esimerkiksi 
esirakennettu liiketontti maksaa 30€/m2, teollisuustontti 15€/m2 ja 
esirakennettu teollisuustontti 20€/m2. Näistä neliöhinnoista voidaan 
poiketa enintään +/-25 %, mikäli elinkeinopoliittiset syyt tai kustannukset 
poikkeavat tavanomaisesta. (Teollisuus- ja liikerakennustonttien 
luovuttamisessa noudatettavat yleiset perusteet, 2017) 

3.5 Marjamäen yritysalueen tonttimyyntitulot 

Tässä luvussa tarkastellaan Marjamäen alueelta syntyneitä 
tonttimyyntituloja sekä niiden kehitystä. Tiedot ovat vuodesta 2007 
eteenpäin, mutta merkittävimmät myyntivuodet ovat kolme viimeisintä 
vuotta. 

Taulukko 1. Tonttimyyntitulot 2007–2018 

  

Vuosi 2007–2014 2015 2016 2017 2018 
(30.6.2018) 

€ 4 230 073 748 697 1 411 333 1 380 433 1 181 062 
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Vuonna 2015 Marjamäestä myytiin kahdeksan yritystonttia hintaan 748 
697€, joiden pinta-ala oli yhteensä 116581 m2. Tästä keskiarvohinnaksi 
saadaan noin 6,5€/m2. Vuoden 2018 keskiarvohinnaksi saadaan 18€/m2, 
joten hintakehitys on ollut melko rajua. Tästä ei kuitenkaan voida tehdä 
liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä ei ole tarkkaa tietoa, mitä 
tontteja on myyty. Keskiarvohinnan nousua voi selittää myös se, jos on 
myyty enemmän esirakennettuja teollisuustontteja (30€/m2) joiden 
myyntihinta on ollut kalliimpi verrattuna esimerkiksi normaaliin teollisuus 
tonttiin (15€/m2). (Järvenpää, haastattelu 21.6.2018 & Lempäälän kunnan 
intranet) 
Vuosi 2015 on näistä vuosista myös ainut, jolloin on myyty kaavoittamaton 
tontti, joka sekin osaltaan selittää alhaisempaa keskiarvohintaa. Vuosien 
2016–2017 välillä hinnassa ei ole merkittävää muutosta ja tontteja on 
myyty myös lähes yhtä paljon. Vuodelle 2018 ei ole täsmällistä 
informaatiota saatavilla, mutta kahdella ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä on myyty kahdeksan tonttia, joten tonttimyynnin 
voidaan olettaa kasvavan huomattavasti aikaisemmista vuosista. 
(Lempäälän kunnan intranet) 
 
Lempäälän kunnalle vuosittain tonttimyynneistä tulevat tulot eivät ole 
lineaarisia ja tulon suuruuteen vaikuttavat erinäiset tapahtumat 
maapolitiikassa sekä kunnan elinkeinopolitiikassa. Onnistuneella 
maapolitiikalla ja aktiivisella tonttien markkinoinnilla voidaan kuitenkin 
päästä 1,5 miljoonan euron tuloihin vuodessa. (Mikkonen, haastattelu 
28.6.2018) 
 
Kaiken kaikkiaan kunta on myynyt vuoden 2007 syksystä vuoden 2018 
kesäkuun loppuun mennessä tontteja yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla. 
(Lempäälän kunnan intranet) 
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4 KIINTEISTÖVEROT 

Kiinteistövero on yksi merkittävimpiä veroja Suomessa. Kiinteistöveron 
maksaja on se taho, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa, eli 
1.1. (Omakotiliitto, n.d) 
 
Kiinteistöveroa maksaa kiinteistön omistaja kiinteistön sijantikunnalle. 
Vero maksetaan vuosittain kiinteistön arvon perusteella, verotusarvo 
kuitenkin määrätään erikseen rakennuksen ja tontin osalta. Tonttia 
verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan ja 
kiinteistöjä/asuinrakennuksia oman veroprosentin 
mukaan.(Veronmaksajat, 2018) 
 
Kiinteistöverolaki määrittelee kiinteistön tarkoittavan tonttia, tilaa ja 
muuta Suomessa olevaa maanomistuksen yksikköä, joka on merkittynä tai 
olisi merkittävä kiinteistörekisteriin. Myös kiinteistöveroon liittyvät 
päätökset jakautuvat poikkeuksellisella tavalla, mutta tässä tutkimuksessa 
se jätetään huomiotta. (Kiinteistöverolaki 2§) Verottomia alueita ovat 
esimerkiksi metsät ja maatalousmaat sekä yleiset alueet, kuten tiet. 
Kunnat määräävät vuosittaiset kiinteistöveroprosentit verohallinnon 
asettamien vaihteluvälien sisällä. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on 
määrätty vähintään 0,93 ja enintään 2 prosenttia: 

− yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 prosenttia 

− vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,41 – 1,00 

− rakentamattoman rakennuksen veroprosentti 2,00 – 6,00  

− muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00 

− yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

− laitosten veroprosentit (esimerkiksi voimalaitokset), enintään 3,10. 
(kiinteistöverolaki, 1992) 

 
Kiinteistövero perustuu omistukseen ja se maksetaan vuosittain kunnalle 
tai kaupungille. Nykyaikainen kiinteistövero on otettu käyttöön 1993, ja se 
korvasi aiemmin asiaa ajaneet asuntotulon verotuksen, 
harkintaverotuksen, katumaksut sekä manttaalimaksun. 
(Valtiovarainministeriö n.d) 
 
Kiinteistöveron merkitystä on pyritty tietoisesti lisäämään kuntien 
rahoituksessa. Kiinteistöveron tuotto 2015 oli noin 1,6 miljardia euroa ja 
nykyisen hallitusohjelman (Sipilän hallitus) mukaan tuoton odotetaan 
kasvavan entisestään. Verorasituksen tiukentuessa saattaa myös 
kiinteistöveroa koskevat ongelmat kasvaa ja kärjistyä. (Verohallinto n.d) 

4.1 Kiinteistöveron muodostuminen 

Kiinteistövero muodostuu kiinteistön arvon mukaan. Kiinteistöön kuuluvat 
rakennukset sekä maapohja, eli tontti. Näiden arvo määritellään 
valtiovarainministeriön ja verohallinnon säännösten perusteella. 



15 

 

Rakennusten arvoon vaikuttavat pinta-ala, jälleenhankinta-arvo, ikä, 
rakennustyyppi sekä valmiusaste. (Verohallinto, 2015) 
Rakennusten verotusarvon määräytyminen tapahtuu kaavamaisesti 
rakennuksen jälleenhankinta-arvon ja siitä vähennettävien ikäalennusten 
mukaan. Sen sijaan maapohjan arvostamisessa otetaan huomioon 
alueelliset erot, joita ei huomioida kiinteistöjen arvostamisessa. Näin ollen 
kiinteistöt arvioidaan samalla tavalla koko maassa. (Verohallinto, 2015) 

4.1.1 Pinta-ala 

Kiinteistöverotuksessa rakennuksen pinta-ala lasketaan kiinteistön 
ulkomittojen mukaan.  Pinta-alaan otetaan myös huomioon rakennuksen 
kaikki kerrokset, myös kellarit ja ullakot. Kerrosalaan ei kuitenkaan lasketa 
tiloja, jotka eivät olet pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 
Varsinaisten kerrosten ala lasketaan kokonaisuudessaan, 
käyttötarkoituksesta riippumatta. Jos rakennuksessa ei ole kellaria eikä 
ullakkoa, kerrosala ja kokonaisala ovat yhtä suuret. Parvekkeet, katokset 
ja tilat, joiden korkeus on alle 160cm, ei oteta huomioon pinta-alaan 
laskettaessa. 
(Verohallinto, 2018) 

4.1.2 Jälleenhankinta-arvo 

Jälleen hankinta-arvolla arvioidaan vastaavan uudisrakennuksen 
todennäköisiä kustannuksia ilman arvonlisäveroa. Valtiovarainministeriön 
asetuksessa on määritelty arviointiohjeet, joiden perusteella rakennuksen 
jälleenhankinta-arvo lasketaan rakennuksen koon sekä laatu- ja 
varustetason mukaan. (Verohallinto, 2018) 
 
Jälleenhankinta-arvo saadaan kertomalla rakennuksen pinta-ala 
rakennuksen varustetason mukaan korjatulla pinta-alan tai tilavuuden 
perusarvolla sen mukaan, miten valtiovarainministeriön asetuksessa on 
määrätty. Asetuksessa on myös erikseen mainittu tilanteita, joissa 
rakennusvuosi ja- materiaali vaikuttavat rakennuksen perusarvoon. 
Asetuksessa olevat arvot perustuvat keskimääräisiin 
rakennuskustannuksiin, josta 75 % on käytetty perusteena 
jälleenhankinta-arvolle. Asetuksen arvoja tarkastellaan vuosittain. 
(Verohallinto, 2018) 

4.1.3 Rakennuksen ikä 

Arvostamislaissa (30§) ikäalennukset jaetaan rakennustyypin mukaan 
kuuteen ryhmään. Ikäalennusprosenttiin vaikuttaa myös se, onko 
rakennuksen kantava rakenne puuta vai kiveä, sillä ikäalennus määräytyy 
kantavien rakenteiden mukaan. (Laki varojen arvostamisesta 
verotuksessa, 2005) 
 
Verohallinnon syventävät vero-ohjeet määrittelevät ryhmät seuraavasti: 
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”1) puinen asuin-, toimisto- ja muu niihin verrattava rakennus 1,25 
prosenttia ja vastaava kivinen 1 prosentti; 
2) puinen myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja-, talous- ja muu niihin 
verrattava rakennus sekä muu kuin vesivoimalaitokseen kuuluva voima-
asema 5 prosenttia ja vastaava kivinen 4 prosenttia; 
Myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja- ja talousrakennusten lisäksi 
huoltorakennukset, tietoliikennerakennukset kuten puhelin-, linkki- ja 
viestiasemarakennukset, kalliosuojat, ruokalat, pysäköintitalot, uimahallit, 
jäähallit, voimalaitokset (muut kuin vesivoimalaitoksen kuuluvat voima-
asemat), ja siilot. 
3) varasto- ja muu rakennelma 10 prosenttia; 
Varasto- ja muuhun rakennelmaan käytettävää 10 prosentin ikäalennusta 
voidaan soveltaa myös kasvihuoneisiin ja ylipainehalleihin. 10 prosentin 
ikäalennus ei koske varastorakennuksia, joiden ikäalennus on kantavasta 
rakenteesta riippuen 4 tai 5 prosenttia. 
4) vesivoimalaitokseen kuuluva rakennus, pato, allas ja muu rakennelma 
1 prosentti; 
5) välittömästi ydinvoimalaitostoimintaa palveleva rakennus tai 
rakennelma 2,5 prosenttia; 
6) tuulivoimalaitokseen kuuluva rakennus ja rakennelma 2,5 prosenttia. 
(Laki varojen arvostamisesta verotuksessa, 812/2013 § 30) 

4.2 Kiinteistöverotulot Lempäälässä 

Kiinteistöverotulot tutkimukseen löytyivät vuodelta 2016. Tiedot ovat 
kunnan silmissä hyvin arkaluotoisia ja siksi tässä ei eritellä yksittäisiä 
veronmaksajia, vaan tulokset esitellään yhteenvetona. Kunta ei halua 
luovuttaa kiinteistöverojen yksittäisiä määriä ulkopuolisille, sillä kunnassa 
ja Marjamäen alueella on merkittäviä yksittäisiä kiinteistöjä, joista 
maksetaan suhteellisen suuria summia kiinteistöveroa. (Suominen, 
haastattelu 29.8.2018) 
 
Kaiken kaikkiaan tässä yhteydessä Marjamäen alueelta huomioitiin 
hieman yli 90 kiinteistöä sekä maapohjaa. Tiedot kyseisistä kiinteistöistä 
sain haastattelemalla Eero Suomista, Lempäälän kunnan 
paikkatietoinsinööriä. Suominen kertoi kiinteistöistä sekä kunnan 
verkossa olevasta kiinteistökartasta, josta saisin poimittua tarvittavat 
kiinteistöt tunnuksineen tähän tutkimukseen. Suomiselta sain myös 
hänen rakentaman Excel-tiedoston, jossa jokainen kiinteistötunnus on 
eritelty ja myös maksettavat verot niin kiinteistön kuin tontin osalta 
näkyvät omilla riveillään. Tätä Exceliä vertasin kiinteistökartasta saamiin 
kiinteistötunnuksiin ja loin oman Excel-taulukon, johon laskin yhteen 
kaikki Marjamäen kiinteistöjen ja maapohjien kiinteistöverot 
 
Yhteensä vuonna 2016 kiinteistöveroa marjamäessä maksettiin yli 
800 000€. Kiinteistövero jakaantuu maapohjasta sekä kiinteistöstä 
maksettavaan osuuteen. Marjamäessä maapohjan osuus on noin 15 %, 
reilut 106 000€ ja kiinteistön osuus 85 %, yli 700 000€. Tutkimuksessa 
täytyy kuitenkin painottaa sitä, että tiedot ovat vuodelta 2016 ja tämän 
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jälkeen alueelle on tullut monia uusia toimijoita ja merkittäviä 
veronmaksajia. (Suominen, haastattelu 29.8.2018 & Lempäälän kunnan 
intranet) 
 
Vuonna 2016 Lempäälässä on maksettu kokonaisuudessaan 
kiinteistöveroa noin 5 200 000€, joten Marjamäen osuus tästä on noin 15 
%. Tätä osuutta voidaan pitää merkittävänä, vaikkakin Ideapark on isossa 
roolissa puhuttaessa Marjamäen koko kiinteistövero-osuudesta. 
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5 YHTEISÖVEROT 

Yhteisövero tarkoittaa eri yhteisöjen maksamaa tuloveroa, joka 
muodostuu niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen 
erotuksena muodostuvasta voitosta, yhteisöveron verokanta on 20 %. 
Yhteisöveroa maksetaan sille maalle, jossa yritys on kirjoilla. Ennen 
vuotta 2014 yhteisöveroprosentti oli Suomessa 24,4 %, mutta sitä 
laskettiin, jotta pyrittiin turvaamaan yhteisöverotuksen kansainvälistä 
kilpailukykyä, sillä monissa muissa maissa veroa on myös kevennetty. 
(Veronmaksajat, 2018.) 
 
Yhteisöveroprosentti esimerkiksi Ruotsissa on 22 %, Virossa 20 % ja 
Saksassa 30 %. Vuonna 2017 EU-15 maissa yhteisöveroprosentti oli noin 
24 %, joten Suomessa yhteisöveroprosentti on reilusti keskiarvoa 
alhaisempi. (Euroopan Unioni, 2018) 
 
Yhteisöveroa maksavat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat, sekä tietyin 
edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja 
asunto-osakeyhtiöt. Yrityksien tuloverotukseen vaikuttaa yrityksen tai 
yhteisön oikeudellinen muoto. Esimerkiksi yhdistykset tai yhteisöt 
maksavat tuloveroa (20 %) kaikesta tulostaan jos se ei ole 
yleishyödyllinen. Yleishyödylliset yhdistykset voivat saada vapautuksen 
tuloverosta jos ne harjoittavat yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. 
Julkisyhteisöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja laitosten 
verovelvollisuutta on rajattu kuitenkin koskemaan vain elinkeino- ja 
kiinteistötuloa. (Valtiovarainministeriö, n.d) 
 
Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joka 
tarkoittaa, että niiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja 
osuuskunnan tulona. Tulo muodostuu siitä, että veronalaisista tuloista 
vähennetään vähennyskelpoiset menot. Verotettavaa tuloa muodostuu 
jos tulot ovat suuremmat kuin menot. Verotettavan tulon laskeminen 
perustuu yrityksen kirjanpitoon, mutta kirjanpidon tulos voi poiketa 
verotettavasta tuloksesta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien 
takia. (Verohallinto, n.d) 
 
Henkilöverotusta uudistettiin laajasti 1970-luvulla ja 1980- lukua pidetään 
yhteisöverotuksen vuosikymmenenä. 80-luvulla toteutettiin monia 
yhteisöveroon liittyviä uudistuksia ja esimerkiksi yhteisöveroprosenttia 
laskettiin rajusti. Vuonna 1986 yhteisöveroa laskettiin 43 prosentista 33 
prosenttiin. (Verohallinto, 2009) 
 
Yhteisöveron jako-osuudet ovat historiassa vaihdelleet ja niihin on tehty 
väliaikaisiksi tarkoitettuja muutoksia. Esimerkiksi kuntien kykyä selviytyä 
taloudestaan on pyritty parantamaan kuntien jako-osuuden 
korottamisella, tällainen korotus tehtiin verovuosille 2009–2011, jolloin 
kunnan jako—osuutta nostettiin 10 prosenttia ja seurakuntien 0,8 
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prosenttia. Korotuksia on jatkettu vuodesta 2009 vuoteen 2015 lähes 
vuosittain.(HE 180/2014.) 

5.1 Yhteisöveron muodostuminen osakeyhtiössä 

Osakeyhtiöllä voi olla kolme tulolähdettä, joita ovat elinkeinotoiminnan 
tulolähde, henkilökohtainen tulolähde ja maatalouden tulolähde. 
Henkilökohtaisella tulolla tarkoitetaan tässä tapauksessa esimerkiksi 
kiinteistön vuokrausta, joka ei liity osakeyhtiön elinkeinotoimintaan. 
(Verohallinto n.d) 
 
Jokaisen tulolähteen verotettava tulo lasketaan erikseen ja verovuoden 
tulosta voidaan vähentää saman tulolähteen aikaisemmilta verovuosilta 
vahvistetut tappiot. Näitä tappioita ei tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan 
verohallinto vähentää ne automaattisesti. Eri tulolähteiden tulot 
lasketaan yhteen ja yhteisöveron määrä lasketaan tästä yhteismäärästä. 
Kuten jo mainittu, kirjanpidollinen tulos saattaa poiketa tästä tulosta. 
(Verohallinto, n.d) 
 
Osuuskuntaa verotetaan käytännössä samalla tavalla kuin 
osakeyhtiötäkin, kunhan se on rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Jos 
osuuskunta ei ole rekisteröitynyt, sitä verotetaan elinkeinoyhtymänä. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rekisteröimätöntä osuuskuntaa 
verotetaan avoimen- ja kommandiittiyhtiön tavoin. (Verohallinto, n.d) 

5.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 

Avoimen- ja kommandiittiyhtiön verotus eroaa osakeyhtiöstä ja 
osuuskunnasta siinä, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
tulolähteiden tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksina. 
Avoimella yhtiöllä ja kommandiittiyhtiöllä tulolähteitä voi olla 
elinkeinotoiminnan tulolähde, henkilökohtainen tulolähde ja 
maatalouden tulolähde. Jos toiminnan tulos on tappiollinen, ei tappiota 
siirretä yhtiömiehille verotuksessa. Myöskään eri tulolähteiden tappioita 
ei voida vähentää toisen tulolähteen tuloksesta. (Verohallinto, n.d) 
 
Yhtiömiehen tulo-osuus verotetaan tämän henkilökohtaisessa 
verotuksessa pääoma- ja/tai ansiotulona riippuen yhtiömiehen 
yhtiöpanoksesta suhteessa nettovarallisuuteen. Pääomatulon määrä on 
yleensä 20 % edellisen verovuoden yhtiömieskohtaisesta 
nettovarallisuudesta. Kun pääomatulon määrä on laskettu, on jäljelle 
jäänyt osa ansiotuloa ja verotetaan ansiotulon mukaan. Avoinyhtiö tai 
kommandiittiyhtiö ei siis ole erikseen verovelvollinen. (Verohallinto, n.d) 

5.3 Yhteisöverotulot Marjamäessä 

Yhteisöverotulot on varsin merkittävä tulonlähde Lempäälän kunnalle. 
Vuonna 2016 yhteisöveroa tilitettiin kunnalle kaikkiaan reilut neljä 
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miljoonaa euroa, joista Marjamäen yritysalueen osuus on yli 10 
prosenttia. Yhteisöverosta valtiolle tilitetään noin 65 %, kunnalle 33 % ja 
seurakunnalle 2 %. Kunnan osuuteen yhteisöverotuloista vaikuttaa 
yrityksen työntekijöiden määrä kunnassa jos yrityksellä on toimipisteitä 
useissa kunnissa. (Verohallinto, 2016) 
 
Kokonaisuudessaan yhteisöverotuloihin Lempäälässä vaikuttavat 
erityisesti suuret yritykset, kuten Kiilto Oy ja Katepal Oy, jotka maksavat 
suuren osan Lempäälän yhteisöveroista, mutta nämä yritykset eivät 
sijaitse Marjamäessä. Kuitenkin Marjamäen yli puolen miljoonan 
yhteisöveropottia voidaan pitää kohtalaisen hyvänä, sillä alueella on 
pääasiassa pieniä yrityksiä, joista vain osa maksaa yhteisöveronsa 
kokonaan Lempäälään. Marjamäessä toimii toki myös suurempia 
yrityksiä, kuten Prisma, Lidl, Tokmanni ja Puuilo, mutta näistä kunnalle 
kertyvä yhteisövero-osuus on mitätön, sillä yhteisöverot lasketaan 
suhteellisten työntekijämäärien mukaan eri kunnille. 
 
Yhteisöverot maksetaan yrityksen voitosta, joten kunnalle kertyvään 
veropottiin tarvitaan kannattavia yrityksiä, mutta myös yrityksien 
verosuunnittelulla on oma osansa. Yritykset voivat esimerkiksi erilaisilla 
poistojen suunnitteluilla muokata tilikauden tulostaan ja näin ollen saada 
lopullisen voiton todellista pienemmäksi, jolloin myös vero-osuus 
pienenee. 
 
Marjamäessä yhteisöveroa maksetaan kokonaisuudessaan noin 1,7 
miljoonaa euroa ja tästä Lempäälän kunnan osuus on reilut 500 000 
euroa. Suurimpia yhteisöveronmaksajia Marjamäessä ovat UM Kiinteistöt 
Oy, Suomen Kulutusosa, Sewerex Oy, Lempäälän Kaivin ja Kuljetus Oy ja 
Kiinteistö Oy Ideapark Ab. Nämä viisi yritystä maksavat lähes 80 % 
Marjamäen yritysalueen yhteisöveroista. (Verohallinto, 2016) 
 
Tilastoja tutkiessa täytyy ottaa huomioon, että vuoden 2016 
yhteisöveroihin on verrattu vuoden 2018 yrityslistaa, joten kaikkia listan 
yrityksiä ei ole ollut alueella vielä 2016. Kuitenkin tämä vertailu osoitti 
sen, että vain noin 10 % Marjamäen yrityksistä maksoi yhteisöveroja 
vuonna 2016. Prosentti on kuitenkin todellisuutta pienempi, sillä vuoden 
2016 jälkeen Marjamäkeen on tullut monia uusia yrityksiä, jotka 
maksavat yhteisöveroja. (verohallinto, 2016) 
 
Yhteisöveron kehitys Lempäälässä on ollut vauhdikasta, sillä vuonna 2012 
yhteisöveroa tilitettiin kunnalle vajaat 3 miljoonaa euroa. Tästä eteenpäin 
tilitetty määrä on kasvanut joka vuosi noin 10 % vuodessa. Ainoa 
poikkeus on vuosi 2017, jolloin yhteisöveron määrä laski edellisvuodesta, 
kuitenkin vain noin 2 prosenttia. (Verohallinto, 2018) 
 
Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut yleisen taloudellisen tilanteen 
paranemisen lisäksi myös Lempäälän kunnan kasvu sekä kehitys. Kuntaan 
on saatu paljon uusia yrityksiä ja Lempäälä on kehittänyt kunnasta 
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otollisen kauppapaikan sekä yritysystävällisen kunnan. (Löytty, 
haastattelu 15.8.2018) 

5.4 Marjamäen yhteisöverotulojen selvitysprosessi  

Yhteisöverojen osalta selvitystyö alkoi jo Kari Löytyn haastattelusta 
kesäkuussa 2018. Löytyltä selvitin Lempäälän ja varsinkin Marjamäen 
yrityskehitystä sekä sitä, miten yhteisöverotulot lopulta kunnalle 
kohdistuvat. Haastattelussa selvisi, että kuntaan on viime vuosina tullut 
merkittävästi uusia yrityksiä ja että kunnan elinkeinoelämälle merkittävää 
kasvua on tapahtunut. Löytty myös kertoi pääpiirteittäin siitä, miten 
yhteisöverotulot jakaantuvat valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle.(Löytty 
haastattelu 1.6.2018.) 
 
Juuri tätä edellä mainittua jako-osuutta selvitin verohallinnon 
verkkosivuilta ja sieltä löytyikin melko haastava kaava, jonka mukaan 
verottaja nämä yhteisöverotilitykset tekee. Haastattelussa Löytyn kanssa 
kuitenkin sovittiin siitä, että käytetään laskennassa kunnan osuudeksi 33 
prosenttia. (Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
 
Löytty myös kertoi, mistä nämä yhteisöverotulojen määrät selviävät. 
Nämä tiedostot ovat kaikkien luettavilla verohallinnon sivuilla. 
Verottajalla on joka vuodelle kaksi PDF-tiedostoa, joiden 
kokonaissivumäärä on reilut 20 000 sivua. Näistä tiedostoista selvitin 
Lempäälässä toimivien yritysten osuudet.(Löytty, haastattelu 1.6.2018) 
 
Selvityksen tein Excel-tiedostoon, jossa apuna käytin Lempäälän 
kehitykseltä saamaa yrityslistaa Marjamäen yrityksistä. Tätä listaa 
vertasin verohallinnon PDF-tiedostoihin, joista poimin jokaisen 
Marjamäessä olevan yrityksen yhteisövero-osuuden ja muutin sen 
kunnan osuudeksi tuolla 33 % kertoimella. Tällä prosessilla sain selville 
kokonaissumman Marjamäen yhteisöverotuloista Lempäälän kunnalle, 
joka on noin 553 000 €. 
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6  TULOVEROT MARJAMÄESTÄ 

Marjamäen tuloverovaikutusta tutkiessa oli tärkeää selvittää, kuinka 
paljon yritysalueen työntekijöistä todellisuudessa asuu Lempäälässä ja 
millä toimialoilla työntekijät työskentelevät. Tuloverojen selvitys 
pohjautuu Webropol-kyselyyn, jolla pyrittiin selvittämään edellä 
mainittuja asioita. Jo etukäteen oli selvää, että tuloverojen osuus 
Marjamäen kokonaistuloista olisi varsin merkityksellinen, mutta niiden 
selvittäminen täsmällisesti olisi mahdotonta. 

6.1 Tulovero 

Tuloveroilla tarkoitetaan tässä tapauksessa ansiotulosta maksettavaa 
veroa. Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkka- ja eläketulot. Näistä veroa 
maksetaan valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa bruttotulon ja 
siitä tehtävien vähennysten perusteella. (Yrittäjät, 2017) Ansiotuloista 
maksettavia veroja ovat esimerkiksi valtion tulovero, kunnallisvero, 
kirkollisvero ja sairasvakuutusmaksu. Työntekijän palkkatulosta peritään 
sen lisäksi työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu. 
(Valtiovarainministeriö, n.d) 

6.1.1 Valtion tulovero 

Taulukko 2. Valtion tuloverotaulukko  

Ansiotulo 
€ 

Vero alarajan kohdalla 
€ 

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, % 

17 200 – 25 700 8 6 

25 700 – 42 400 518 17,25 

42 400 – 74 200 3 398,75 21,25 

74 200 - 10 156,25 31,25 

(Verohallinto, 2018) 
 
Yllä olevaa taulukkoa voidaan avata esimerkillä. Oletetaan, että 
palkansaaja X saa vuodessa ansiotuloa 33 400 euroa. Näin ollen vero 
alarajan kohdalla on 518 euroa. Seuraavaksi lasketaan, paljonko veroa 
maksetaan alarajan ylittävältä osalta. Alaraja siis ylittyy 7 700 eurolla. 
(33 400€-25 700=7 700€) ja tästä ylimenevästä osasta laskemme 
taulukon mukaisesti 17,25 %, (7 700*0,1725=1328,25€). Yhteensä vero 
siis maksetaan 518€+1328,25€=1846,25€ vuodessa. Kokonaisuudessaan 
kaava voidaan esittää myös muodossa =518+(33400–25700)*0,1725 
 
Pääomatulosta maksettava vero on 30 % aina 30 000 euroon asti. 30 000 
euron ylittävältä osalta veroa maksetaan 34 %. Jos esimerkiksi 
palkansaaja X saa osinkotuloa 55 000€ saadaan veron osuus laskettua 
seuraavasti. (30000*0,30)+(25000*0,34)=17500€. (Verohallinto, 2018) 
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6.1.2 Kunnallisvero 

Kunnallisveroa maksetaan niin ikään ansiotuloista ja kunnallisvero on yksi 
merkittävimmistä verokertymistä Suomessa. Esimerkiksi Lempäälän 
kunnalle tilitettiin kunnallisveroa vuonna 2017 yli 87 miljoonaa euroa. 
Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on hieman alle 20 prosenttia, 
tarkalleen 19,86 % (Veronsaajat, 2018 & Valtiovarainministeriö, n.d.) 
 
Kunnallisverosta saadaan tehdä erilaisia vähennyksiä, esimerkiksi palkka 
ja yrittäjätulosta saadaan tehdä ansiotulovähennys. Kunnallisveron osuus 
kasvaa tulojen noustessa. Kyseistä vero aletaan maksamaan vasta 
14 700€ vuosipalkasta. Veron määrä kasvaa, mitä paremmin palkansaaja 
tienaa. Esimerkiksi 25 000€ vuosipalkasta vero maksetaan noin 10 % ja 
38 000€ vuosipalkasta jo noin 16 %. (Kuntaliitto, 2018) 
 
Kunnat saavat määrätä itse oman veroprosenttinsa ja Suomessa 
keskimääräinen veroprosentti on 2018 20,76 % ja vaihteluväli 16,50 ja 
22,50 prosentin välillä. Lempäälässä kunnallisveroprosentti on vuonna 
2018 20,50 %.(Verohallinto, 2017) 

6.1.3 Kirkollisvero 

Kirkollisveroa maksaa Suomessa evankelisluterilaisten ja ortodoksisten 
seurakuntien jäsenet. Molemmat seurakunnat määrittävät itse oman 
kirkollisveroprosenttinsa joka vuosi. Vuoden 2018 kirkollisveroprosentit 
vaihtelevat 1,00–2,00 prosentin välillä. Evankelisluterilaisten seurakuntien 
keskimääräinen veroprosentti vuonna 2018 on 1,68 % 
(Valtiovarainministeriö, n.d) 

6.2 Marjamäen osuus Lempäälän tuloveroista 

Tuloverojen osuutta tutkittiin yrityskyselyllä, jolla pyrittiin selvittämään, 
kuinka paljon Marjamäen työntekijöistä asuu Lempäälässä. Kyselyyn 
vastasi noin 130 yritystä ja kyselyn perusteella 14 % Marjamäen alueella 
työskentelevistä työntekijöistä asuu Lempäälässä. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että Marjamäen 1700 työntekijästä vain 238 asuu 
Lempäälässä ja maksaa tuloveronsa Lempäälään. 
 
Tutkimuksessa palkka-arviona käytettiin noin 2800€ kuukausipalkkaa, sillä 
työntekijöitä on monilta eri toimialoilta ja Marjamäessäkin palkat 
vaihtelevat merkittävästä. Suurimpana toimialana tutkimuksen mukaan oli 
kauppa, jonka keskipalkkaan tutkimuksessa käytetty arvio perustui. 
Kaupan keskipalkkaa hieman korotettiin, jotta saatiin otettua huomioon 
myös muut toimialat. Tutkimuksessa on myös huomioitu bruttopalkasta 
tehtävät tulonhankkimis- ja ansiotulovähennykset. 
 
Tutkimuksen mukaan Marjamäestä maksetaan kunnalle vuosittain noin 
1,45 miljoonaa euroa kunnallisveroa ja maksajina on vain 14 % alueen 
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työntekijöistä. Tutkimuksessa selvisi myös, että Marjamäkeen työvoimaa 
tulee paljon Valkeakoskelta, Akaasta ja Tampereelta. Jos ajatellaan, että 
näiltä paikkakunnilta tulee loput 86 % työvoimasta, on seutukunnan hyöty 
silloin lähes 9 miljoonaa euroa. Yhteensä siis Marjamäestä maksetaan 
tuloveroja noin 10,25 miljoonaa euroa, joista jää Lempäälää noin 1,45 
miljoonaa ja loput 8,8 miljoonaa hajaantuvat ympäryskunnille. 
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7 YRITYSKYSELY JA TULOKSET 

Yrityskysely toteutettiin osittain sähköpostikyselynä sekä osittain 
haastattelemalla Marjamäessä toimivia yrittäjiä tai heidän 
henkilökuntaansa. Kyselyllä pyrittiin selvittämään, kuinka paljon 
Marjamäessä toimivista työntekijöistä asuu Lempäälässä sekä yrittäjien 
asuinpaikkoja. Kysely lähetettiin yhteensä 246 yritykselle, joista vastaus 
saatiin 126 yrityksestä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 51,2 %. 
Kysymykset ja koko kysely löytyvät liitteestä 1. 

7.1 Toteutus 

Yrityskyselyä lähdettiin toteuttamaan keväällä 2018 ja alusta asti oli selvää, 
että kysely toteutettaisiin Webropol-kyselynä, sillä se oli helpoin tapa 
tavoittaa yli 200 yritystä. Kyselyä laadittiin melko pitkään ja se muodostui 
lopulta kahdeksan kysymyksen sähköpostikyselyksi. 
 
Sähköpostikysely yrityksille lähetettiin kesäkuussa, mutta vastaajamäärät 
jäivät melko vaatimattomiksi, sillä vain noin viidennes vastasi määräaikaan 
mennessä sähköisesti. Kesällä kävin myös haastattelemalla keräämässä 
kyselyyn vastauksia Marjamäen alueelta ja lopulta noin 80 kymmentä 
vastausta hain paikanpäältä ja reilut 40 tuli sähköisesti. Kyselyllä ei ollut 
kokonaistutkimuksessa kovin merkittävää roolia, mutta sen pohjalta 
pystyttiin arvioimaan tuloverokertymää. 

7.2 Kysymykset 

Kysymyksiä pohdittiin yhdessä Lempäälän kehityksen kanssa siten, että ne 
tukisi parhaiten tutkittavaa asiaa. Kysymyksiksi muodostui yrityksen 
toimiala, yrityksen toimipaikka, yrityksen kotipaikka (jossa yritys on 
kirjoilla), yrittäjän asuinpaikka, työntekijöiden lukumäärä sekä 
palkkakustannukset ja liikevaihto. 
 
Yrityksien toimialaa selvittäessä vaihtoehdoiksi muodostui kauppa, liike-
elämän palvelut, matkailu, tuotanto, logistiikka tai jokin muu. Vastaajista 
selvästi eniten toimivia oli kaupan alalla, lähes 74 % ja toiseksi eniten 
toimijoita jollakin muulla toimialalla, kuten ravintola-, rakennus-, tai 
maahantuontialalla. Toimialakysymyksen vaihtoehtoja olisi ollut syytä 
miettiä tarkemmin ja antaa hieman kattavammat vaihtoehdot, mutta 
nämä katsottiin olevan tutkimuksen kannalta tarvittavat ja osittain ne niin 
olikin 
 
Kyselyn kolmas kysymys koski yrityksen toimipaikkaa ja siihen lähes kaikki 
vastasivat Lempäälä. Jälkeenpäin ajateltuna kysymys oli turha, sillä 
kyselyhän koski nimenomaan Lempäälässä toimivia yrityksiä, joten 
käytännössä kaikki vastasivat toimivansa Lempäälässä. Jatkokysymykseen, 
mistä asti he ovat toimineet Lempäälässä, vastaukset hajaantuivat melko 
tasaisesti vuosien 2006 ja 2017 välille. 
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Neljännellä kysymyksellä selvitettiin yrityksen kotipaikkaa, jolla tässä 
tarkoitettiin sitä kuntaa tai kaupunkia, jossa yritys on kirjoilla. Vastaajista 
30 % kertoi olevansa kirjoilla Lempäälässä. Marjamäessä toimii noin 300 
yritystä, joten niistä on arvioiden noin 100 kirjoilla Lempäälässä. Avoimeen 
” muu, mikä?”-vaihtoehtoon vastauksiksi tuli kaupunkeja ympäri suomen 
ja muutama yritys on myös ulkomailla kirjoilla. Suurin osa niistä, jotka eivät 
ole kirjoilla Lempäälässä, ovat kirjoilla Tampereella tai ympäryskunnissa. 
 
Viidennellä kysymyksellä pyrittiin selvittämään, missä kunnassa tai 
kaupungissa yrittäjä on kirjolla ja näin ollen mihin hän maksaa veronsa. 
Yrittäjistä noin 14 % kertoi olevansa kirjoilla Lempäälässä ja loput 86 % 
jossain muualla, kuten Kangasalla, Tampereella, Pirkkalassa, Akaassa tai 
Hämeenlinnassa. Oli mielenkiintoista huomata, että sama prosentti niin 
yrittäjistä kuin työntekijöistäkin asuu Lempäälässä. 
 
Kuudes kysymys koski työntekijöiden lukumäärää sekä työntekijöiden 
asuinpaikkaa. Kysymyksessä oli eritelty vakituiset- osa-aikaiset-, 
määräaikaiset-, ja kausityöntekijät. Kyselyn perusteella selvästi eniten on 
vakituisia työntekijöitä, mutta täytyy ottaa huomioon, että myös osa-
aikaiset työntekijät katsotaan vakituisiksi. Kysymystä olisi siis pitänyt 
muuttaa siten, että olisi selvitetty kokoaikaiset osa-aikaisista. 
 
Vastausten perusteella Marjamäen työntekijöistä asuu Lempäälässä 14 %, 
joka vastaa myös yrittäjien asuinpaikkatulosta. Kysymys oli tutkimuksen 
kannalta kaikista merkittävin, sillä tämän perusteella pystyttiin 
hahmottamaan, kuinka paljon Marjamäen työntekijät maksavat tuloveroa 
Lempäälään. 
 
Kysymykset seitsemän ja kahdeksan koskivat yrityksen palkkakustannuksia 
sekä yrityksen liikevaihtoa. Palkkakysymyksen perusteena oli selvittää 
palkkakustannukset, jonka pohjalta tuloverokertymää olisi pystytty 
mahdollisesti tarkemmin tutkimaan. Kysymys oli kuitenkin vapaaehtoinen, 
sillä tiedot ovat yrityksen sisäisiä ja näin ollen myös vastauksia ei tullut 
juurikaan. 
 
Yrityksen liikevaihto oli melko tarpeeton kysymys. Tarkoituksena selvittää 
paljonko Marjamäessä kokonaisuudessaan tehdään liikevaihtoa ja tulosta 
olisi voitu käyttää esimerkiksi markkinointiin. Myös tämä kysymys oli 
vapaaehtoinen, mutta vastauksia tuli kuitenkin noin 40. Vastaukset olivat 
jotain 0 ja 250 000 000 välillä, mutta täytyy ottaa huomioon se, että tähän 
on saatettu vastata esimerkiksi ison konsernin koko suomen liikevaihto. 
Kysymystä olisi pitänyt tarkentaa koskemaan vain Marjamäen toimipisteen 
liikevaihtoa. 

7.3 Kyselyn tulokset 

Aluksi vaikutti siltä, että yrityskyselystä ei välttämättä saada tarvittavaa 
tulosta ja vastauksia tutkiessani huomasin myös osan kysymyksistä olevan 
vääriä. Sähköpostiin lähetetyt kyselyt myös tuntuivat hukkuvan yrityksen 
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saapuviin sähköposteihin ja lopulta suurimman osan vastauksista sain 
paikanpäältä. Olen melko tyytyväinen yli 50 % vastausprosenttiin, mutta 
tietysti parempaakin olisi varmasti pystynyt. 
 
Yhdessä Lempäälän Kehityksen kanssa tutkimme kyselyn tuloksia ja he 
olivat yllättyneitä siitä, että vain noin 14 % työntekijöistä todella asuu 
Lempäälässä. Vertasimme tulosta Pirkkalan Linnakallion alueella tehtyyn 
tutkimukseen, jossa Marko Tulokas tutki samoja asioita. Tulokkaan 
tutkimuksessa Linnakallion alueen työntekijöistä 15,5 % asuivat 
Pirkkalassa, joten tulos on hyvin samanlainen kuin Marjamäessä. (Tulokas, 
2017, Lempäälän kunnan intranet) 
 
Lopulta kokonaistutkimuksen kannalta yrityskyselyn hyöty jäi tuloveron 
selvittämiseen ja se alun alkaen oli tarkoituskin. Kyselyn kuudes kysymys, 
joka koski työntekijöiden lukumäärää ja asuinpaikkaa oli käytännössä 
ainut, josta tutkimukseen oli hyötyä toimialan selvittämisen lisäksi. Tämän 
perusteella laskimme, kuinka moni Marjamäen 1700 työntekijästä asuu 
Lempäälässä ja sitä kautta arvioimme tuloverokertymän. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Marjamäen alueelta kunnan 
talouteen vaikuttavat tulot yhdessä Lempäälän Kehitys Oy:n kanssa. 
Keskeisiä tulokohteita olivat tonttimyyntitulot, yhteisöverotulot sekä 
yrittäjien ja työntekijöiden kunnalle maksamat tuloverot.  
 
Teoria perustui pitkälti kuntien elinkeinopolitiikkaan ja erilaisiin 
veropohjiin sekä maapolitiikkaan. Varsinkin elinkeinopolitiikka oli 
teoriaosuudessa isossa osassa, mutta elinkeinopolitiikan kehittäminen on 
myös jokaisen kunnan yhtenä pääprioriteettina tällä hetkellä. 
Elinkeinopolitiikan vaikutuksia kuntatalouteen ei voi väheksyä ja 
elinkeinopolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi niin yrityksien kuin 
kuntalaistenkin hyvinvointiin. 
 
Myös maapolitiikan ja etenkin kaavoittamisen merkitys kunnan 
kehityksessä korostuu. Aiemmin tontit olivat varsinkin Lempäälässä 
pääosin yksityisessä omistuksessa ja näin ollen tonttimyynneistä saadut 
tulot valuivat yksityisten omistajien taskuihin. Lempäälässä on kuitenkin 
herätty maapolitiikan merkitykseen ja nykyisin kunta onkin aktiivinen 
maanhankkija. Lempäälässä kuntaan on myös perustettu Y-tiimi, joka 
vastaa maan hankinnasta, myynnistä sekä kaavoittamisesta.(Löytty, 
haastattelu 17.10.2018) 
 
Kaavoittaminen on merkittävässä osassa maapolitiikkaa ja kaavoituksella 
luodaan suotuisat olosuhteet yrityksille kasvaa ja kehittyä. Lempäälässä 
yritysaluekaavoittaminen on ollut viimevuosina merkittävää, varsinkin 
Marjamäen alueella. Myös asuinrakennuskaavoittamisella pyritään 
vaikuttamaan kunnan elinkeinopolitiikkaan siten, että yritysalueiden 
lähelle kaavoitetaan asuinalueita, jolla taas saataisiin työntekijät myös 
asumaan kunnassa. Näin kunta hyötyisi maksetuista tuloveroista, 
kiinteistöveroista sekä tarjoaisi työntekijöille asutusta läheltä työpaikkoja. 
 
Tutkimuksesta luotiin myös raportti, jossa esitellään tutkimuksen 
tarkempia tuloksia ja yksityiskohtia. Raportti on palautettu Lempäälän 
Kehityksen toimitusjohtajalle, Kari Löytylle, joka esittelee raportin 
kunnanhallituksen kokouksessa. Kyseisessä raportissa on 
yksityiskohtaisempia ja arkaluontoisempia tietoja ja ne ovat salassa 
pidettäviä eikä niitä voinut näin ollen tuoda tähän työhön esille. 
 

8.1  Maapolitiikan hyödyt kuntatalouteen 

Tutkimuksessa selvisi, että Marjamäki on kunnalle merkittävä tulonlähde, 
sillä kunta hyötyy yritysalueesta joka vuosi yli 4 miljoonaa euroa. Vuonna 
2016 kokonaiskertymä oli yli 4 220 000€ ja 2017 todennäköisesti vielä 
enemmän. 
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Varsinkin järkevän maapolitiikan ansiosta kunta hyötyy joka vuosi 
tonttimyyntituloista kun raakamaana ostettu maa on kaavoitettu ja 
myydään yritystonteiksi. Tonttimyyntituloja kunnalle Marjamäestä 
vuosien 2007 ja 2015 välillä tuli lähes 5 miljoonaa euroa ja vuodesta 2016 
eteenpäin noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain.  
 
Tonttimyyntitulot ovat merkittävässä asemassa tarkasteltaessa 
kokonaistuottoja, sillä 1,5 miljoonan euron tonttimyyntitulot ovat noin 
kolmannes Marjamäen kokonaistuloista vuosittain. Tonttien hankinta ja 
kaavoittaminen ovat myös tärkeässä asemassa elinkeinopoliittisesta 
näkökulmasta. Yritystonttien myyminen ja yritysten houkutteleminen 
alueelle luo Lempäälään työpaikkoja ja iso yritysalue on myös 
houkutteleva kauppapaikka yrityksille. 

8.2 Kiinteistö- ja yhteisöverotulot Marjamäessä 

Tutkimuksessa olevat tiedot kiinteistöveroista ovat vuodelta 2016 ja 
tutkimukseen huomioitiin noin 90 kiinteistöä Marjamäestä. Yhteensä 
Vuonna 2016 kiinteistöveroa maksettiin yli 800 000€. Kiinteistövero 
jakaantuu maapohjasta sekä kiinteistöstä maksettaviin osuuksiin. 
Marjamäessä maapohjan osuus on noin 15 % ja kiinteistöjen 85 % 
kiinteistöverojen kokonaismäärästä. Vuoden 2016 jälkeen Marjamäkeen 
on kuitenkin tullut paljon tulokseen vaikuttavia kiinteistöjä sekä laajennus-
osia ja yhdessä Lempäälän Kehityksen kanssa uskomme, että vuoden 2017 
kokonaiskiinteistövero olisi noin 1 000 000€.  
 
Kokonaisuudessaan kiinteistöverotulot ovat merkittävä tulo Lempäälän 
kunnalle, sillä kiinteistöveroa maksetaan vuosittain yli 5 miljoonaa euroa, 
josta Marjamäen osuus on siis noin 16 prosenttia. Järkevällä 
maapolitiikalla hyödytään siis myös kiinteistöverotuloista, kun saadaan 
yritykset rakentamaan Lempäälään tai ostamaan kiinteistöjä Lempäälästä. 
 
Kuten kiinteistöverotulot myös yhteisöverotulot ovat vuodelta 2016, sillä 
verohallinto ei ole vielä julkaissut tilastoja vuodelta 2017. Tutkimuksen 
mukaan Marjamäen yritykset maksoivat yhteisöveroa vuonna 2016 
yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa, josta Lempäälän kunnan osuus olisi noin 
553 000 € (34 %). Suurimpia yhteisöveron maksajia Marjamäessä olivat 
UM Kiinteistöt Oy, Suomen kulutusosa Oy, Sewerex Oy, Finn-Elox Oy sekä 
Kiinteistö Oy Ideapark Ab. 
 
Yhteisöverosta Lempäälän kunta hyötyy kokonaisuudessaan yli neljällä 
miljoonalla eurolla vuosittain ja Marjamäen osuutta voidaan pitää 
merkittävänä, sillä se on noin 13 prosenttia Lempäälään tilitetyistä 
yhteisöveroista. Täytyy myös huomioida se, että Marjamäki koostuu 
pääasiassa pk-yrityksistä, jotka ei välttämättä maksa yhteisöveroa 
ollenkaan. Marjamäessä ei ole myöskään Lempäälän suuria 
yhteisöveronmaksajia, kuten Kiiltoa tai Katepalia. 
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8.3 Kunnallisverotulot Marjamäessä 

Kunnallisverot muodostavat yhdessä tonttimyyntitulojen kanssa kaksi 
kolmasosaa Marjamäen vuosittaisista tuloista, joten sen merkitystä 
kuntatalouteen ei voida väheksyä. Yhteensä Lempäälän kunnalle tilitetään 
vuosittain yli 80 miljoonaa euroa kunnallisveroja, joista Marjamäen osuus 
on vain 1,8 prosenttia. 
 
Tutkimuksen mukaan Marjamäestä maksetaan kunnalle vuosittain noin 
1,45 miljoonaa euroa kunnallisveroa ja maksajina on vain 14 % alueen 
työntekijöistä. Tutkimuksessa selvisi myös, että Marjamäkeen työvoimaa 
tulee paljon Valkeakoskelta, Akaasta ja Tampereelta. Jos ajatellaan, että 
näiltä paikkakunnilta tulee loput 86 % työvoimasta, on seutukunnan hyöty 
silloin lähes 9 miljoonaa euroa. Yhteensä siis Marjamäestä maksetaan 
tuloveroja yli 10 miljoonaa euroa, joista jää Lempäälää noin 1,45 miljoonaa 
ja loput 8,8 miljoonaa hajaantuvat seutukunnalle. Marjamäen vaikutus 
koko seutukunnan elinkeinopolitiikkaan on siis merkittävä. 
 
Jos Marjamäen työntekijöitä saataisiin muuttamaan Lempäälään, 
kunnallisverokerymä kasvaisi nopeasti. Kunta myös hyötyisi 
kiinteistöverotuloista ja saisi palveluilleen enemmän käyttäjiä. 
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9 POHDINTA 

Tutkimus oli monella tapaa hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen. 
Tutkimuksessa pääsin tutustumaan ennalta tuntemattomaan aiheeseen 
hyvin laajasti ja monesta eri näkökulmasta. 
 
Kunnat panostavat entistä enemmän elinkeinopolitiikkaansa sekä pyrkivät 
luomaan yrityksille suotuisat olosuhteet toimia juuri omassa kunnassaan. 
Maapolitiikkaa ja elinkeinopolitiikkaa ei myöskään voi erottaa toisistaan, 
sillä hyvällä elinkeinopolitiikalla on myönteisiä vaikutuksia myös 
maapolitiikkaan sekä päinvastoin. 
 
Lempäälän Kehitys Oy yhdessä Lempäälän kunnan kanssa on kehittänyt 
Marjamäen aluetta aktiivisesti lähes 20 vuotta ja tuloksen huomaa 
jokainen kolmostietä ohi ajava. Yritysalueesta on muodostunut Ideaparkin 
johdolla yksi Pirkanmaan keskeisistä kauppapaikoista ja siellä vierailee 
miljoonia asiakkaita vuosittain. Ideaparkin valmistumisen jälkeen alueelle 
on avattu lukuisia uusia yrityksiä, joista merkittävä osa on autokauppoja. 
Tänä vuonna avattiin myös Särkänniemen perustama sisähuvipuisto Zones 
By Särkänniemi. Alueen yrityspohjassa on siis huomioitu niin naiset ja 
lapset kuin miehetkin. 
 
Opinnäytetyöprosessi oli jokseenkin verkkaisesti etenevä ja se alkoi 
toukokuussa 2018 ja päättyi loppuseminaariin lokakuun lopussa. Prosessia 
kuitenkin hidastivat kesälomat, jolloin toimeksiantajaa tai yrityksiä oli 
hankala tavoittaa. Prosessi muutenkin nojasi pitkälti Lempäälän 
Kehityksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, joka mielestäni sujui hyvin ja 
sain heiltä paljon arvokasta tietoa niin tutkimukseen kuin kuntatalouteen 
ja alueen kehittämiseenkin.  
 
Prosessin johdolla tutustuin moniin eri aihealueisiin, joista ei etukäteen 
ollut minkäänlaista pohjatietoa. Esimerkiksi kuntien elinkeinopolitiikkaan 
tutustuin melko tarkkaan ja mielestäni sieltä opin paljon uutta tietoa, joista 
on hyötyä myös tulevaisuudessa. Myös tutustuminen eri veropohjiin 
auttaa ymmärtämään verotusta laajemmin sekä ymmärtämään myös 
kuntatalouden hyödyt verotuksesta. 
 
Yrityskyselyn tekeminen oli mielenkiintoista, joskin siihen olisi pitänyt 
panostaa enemmän, jotta kyselystä olisi saanut informatiivisemman. Tuli 
myös huomattua, miten vaikeaa vastauksia on saada sähköisesti ja osa 
vastaajista suhtautui kyselyyn hyvin skeptisesti myös paikanpäällä. 
 
Kaiken kaikkiaan prosessiin mahtui niin onnistumisia kuin 
vastoinkäymisiäkin, mutta olen tyytyväinen lopputulokseen, sillä 
tavoitteena oli selvittää Marjamäen tulovaikutus Lempäälän kunnalle ja 
siihen tämän prosessin myötä myös päästiin. Lempäälän Kehitykseltä 
saamani palaute oli myös positiivista ja Löytyn mukaan tutkimuksesta on 
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konkreettista hyötyä Marjamäen yritysalueen kehittämiseen. (Löytty, 
haastattelu 17.10.2018) 
Tulokset olisi ollut mukava saada ajankohtaisemmiksi, sillä suurin osa 
tiedoista on vuodelta 2016. Tämä johtuu kuitenkin itsestäni 
riippumattomista syistä, sillä verohallinto ei ole päivittänyt 
ajankohtaisempia tietojaan. Prosessin myötä pääsin kuitenkin 
tutustumaan uusiin ihmisiin sekä työskentelemään heidän kanssaan. 
Mielestäni verkostoituminen oli myös yksi prosessin kohokohtia. 
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      Liite 1 

Marjamäen yritysalueen vaikuttavuustutkimus 
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Sähköpostikyselyn saatekirje     Liite 2 
 
 
”Arvoisa vastaanottaja, 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Marjamäen yritysalueen merkitystä 
Lempäälän kunnan talouteen ja olla osana laajempaa tutkimusta Marjamäen 
yritysalueesta. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta kyselystä saadaan olennaista ja 
tarkoituksenmukaista informaatiota kunnan päättäjille, jolloin aluetta voidaan kehittää 
entistäkin vetovoimaisemmaksi alueeksi yrityksien ja asiakkaiden näkökulmasta. 
Kyselyyn vastaaminen kestää vain pari minuuttia ja toivommekin, että vastaatte 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.6.2018. Kyselyn toimeksiantajana on 
Lempäälän Kehitys. Käytännön toteutuksesta vastaa tradenomiopiskelija Aki 
Matoniemi Hämeen ammattikorkeakoulusta. 
 
Kysely toteutetaan luottamuksellisena ja tutkimustuloksia ei julkaista yksittäisinä, eikä 
tuloksista pysty erottamaan mitä yksittäinen yritys tai henkilö on vastannut. Kyselyn 
vastaukset käsitellään niin, ettei kenenkään ammatti- tai liikesalaisuudet vaarannu. 
Vastaanottajien yhteystiedot on Lempäälän Kehitys Oy:n yritysrekisteristä. 
 
Linkki kyselyyn:  
https://link.webropolsurveys.com/S/0A9C3FD3BEE3C56F 
 
Ystävällisin terveisin, 
Kari Löytty, Toimitusjohtaja, Lempäälän Kehitys Oy 
xxx xxx xxxx, kari.loytty@lempaala.fi  
Aki Matoniemi, Hämeen ammattikorkeakoulu 
xxx xxx xxxx, aki.matoniemi@student.hamk.fi ” 
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